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Pelo Fortalecimento da Competitividade
do Setor Eletroeletrônico
For the Competiveness Strengthening
of the Electrical and Electronics Sector

ABINEE
Fundada em 1963, a ABINEE - Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica - é uma entidade
civil que representa o complexo elétrico e eletrônico do Brasil. Sua missão é assegurar o
desenvolvimento competitivo do setor, a defesa dos seus legítimos interesses e a integração à
comunidade.
Neste contexto, tem atuação destacada junto aos poderes constituídos, visando o encaminhamento
dos pleitos da indústria elétrica e eletrônica, de forma a obter o fortalecimento da representatividade
de suas associadas na economia do País.
Seu quadro associativo é composto por empresas de capital nacional e internacional, dos mais
diversos portes e segmentos, que integram bens de capital e de consumo e componentes elétricos e
eletrônicos, além de equipamentos para a expansão e modernização tecnológica de,
praticamente, todos os setores da sociedade.
Acompanhando o dinamismo do setor, a Abinee está sempre atenta às tendências do cenário micro
e macroeconômico, do desenvolvimento tecnológico e da inovação, elementos essenciais para a
competitividade das empresas. Sensível às demandas sociais, a entidade representa o setor
eletroeletrônico nas principais discussões em relação ao meio ambiente, defendendo o
desenvolvimento sustentável.
Atua, também, nos fóruns de discussão para o incentivo à formação de mão de obra qualificada,
outro fator decisivo para o bom desempenho das empresas. Com o objetivo de fortalecer a
competitividade do setor, a Abinee municia suas associadas com informações sobre temas que
servem de embasamento à defesa de seus pleitos, através de estudos estratégicos que avaliam o
cenário presente e traçam perspectivas para o futuro.

ABINEE
ABINEE - Brazilian Electrical and Electronics Industry Association - is a private entity established
in 1963 with the objective to represent the Brazilian electric and electronic manufacturing
sector. Its mission is ensuring the sector´s competitive development, with focus on the
industries´ legitimate interests and on the integration with the country´s society.
In this context, ABINEE continuously develops interaction with the Federal Regulatory Agencies
and other public and government entities, supporting needs and proposals of the electrical
and electronic industry in order to strengthen the importance of the Industry and the
Association members within the Brazilian economic scenario.
The Association member companies are both of local and foreign capital, of different size
and segments which include industrial and consumer goods and electric and electronic
components, and equipment used for technological development and modernization of
practically every segment of society.
Accompanying the dynamics of its business segment, ABINEE is constantly watchful of micro
and macroeconomic trends, of technological developments and innovation, all essential
components for business competiveness. Aware of social demands, the Entity represents the
electric-electronic segment in major discussions concerning the environment, defending
sustainable growth.
The Entity is active in discussing the development of qualified labor, another essential factor
for businesses to succeed. With the objective to improve the sector competiveness, ABINEE
supplies to its members information required to support its needs, by proceeding to strategic
studies and projections, which assess the present scenario and future trends.
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SERVIÇOS ÀS ASSOCIADAS
• Estudos macroeconômicos, diagnósticos e estatísticas do setor
• Suporte à competitividade de pequenas e médias empresas
• Orientação sobre aspectos jurídicos, fiscais, tributários e defesa do consumidor
• Coordenação e acompanhamento das negociações trabalhistas e sindicais
• Assessoria para atividades relacionadas com o comércio exterior
• Acompanhamento e orientação sobre legislação ambiental
• Manutenção de cadastro de produtos do setor
• Assessoria para o desenvolvimento tecnológico
• Assessoria para normalização e avaliação da conformidade de produtos e sistemas
• Emissão de atestados de exclusividade e de similaridade nacional
• Acompanhamento da agenda legislativa de assuntos do setor
• Assessoria e coordenação de grupos técnicos setoriais e de trabalho
• Apoio a feiras e eventos nacionais e internacionais
• Realização de cursos e seminários
• Promoção e realização de eventos de interesse do setor
• Desconto em eventos promovidos e/ou apoiados
• Valores especiais em anúncios nos meios de comunicação da entidade

SERVICES PROVIDED TO MEMBER COMPANIES
• Macroeconomy studies, diagnoses and statistics of de sector
• Support the competiveness among small and medium size companies
• Guidance regarding legal, tax and fiscal issues
• Coordination and follow-up of labor and union negotiations
• Assistance in activities related to foreign trade
• Guidance and follow-up concerning environmental legislation
• Information about the products of the companies
• Assistance for technological development
• Assistance in regulation and evaluation of products and systems conformity
• Documents regarding exclusivity and national similarity, according to Brazilian legislation
• Follow up of the legislative agenda related to the sector
• Assistance and coordination of technical work groups
• Support in Exhibitions and in national and international events
• Promote training and seminars
• Promotion and realization of events linked to the sector
• Price discounts in sponsored or supported events
• Special advertisement prices using the Entity's media

ÁREAS SETORIAIS & TEMÁTICAS
SETORIAIS
Automação Industrial
Equipamentos para controle de processos, automação da manufatura, controladores lógicos e
numéricos, instrumentos de medição de grandezas elétricas e não elétricas, sensores, equipamentos
eletroeletrônicos para uso médico-hospitalar, entre outros.
Componentes Elétricos e Eletrônicos
Semicondutores, circuitos impressos, alto falantes, chaves, conectores, capacitores, resistores,
transformadores para eletrônica, entre outros.
Equipamentos Industriais
Componentes para máquinas e equipamentos, chaves, botoeiras, contatores, relés, conectores
elétricos, capacitores industriais, equipamentos para atmosferas potencialmente explosivas,
acionamentos estáticos, motores e geradores elétricos, entre outros.
Equipamentos de Segurança Eletrônica
Equipamentos eletroeletrônicos, acessórios e sistemas para segurança patrimonial, pessoal, veicular e
de combate a incêndio.
Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica
Seccionadoras, disjuntores, turbogeradores, hidrogeradores, transformadores, relés de proteção,
ferragens e conectores, medidores para eletricidade, painéis elétricos, entre outros.
Informática
Computadores, equipamentos de imagem e impressão, periféricos e acessórios, no-breaks,
estabilizadores, equipamentos de automação comercial, entre outros.

INDUSTRIAL SEGMENTS
Industrial Automation
Equipment for process control, manufacturing automation, logic and numeric control
equipment, instruments for measuring electrical and non-electrical magnitudes, sensors,
electrical and electronic equipment for medical and hospital use, among others.
Electrical and Electronic Components
Semiconductors, printed circuit boards, loud speakers, switches, connectors, capacitors,
resistors, transformers for electronics, among others.
Industrial Equipments
Components for machinery and equipment, switches, on/off buttons, contacts, relays,
electric connectors, industrial capacitors, equipment for potentially explosive environments,
static drives, electric motors and generators, among others.
Electronic Security Equipments
Electronic equipment, accessories and security systems for the protection of assets, persons,
vehicles and fire combat.
Generation, Transmission and Distribution of Electrical Energy
Section switches, circuit breakers, turbo-generators, hydro-generators, transformers, protection
relays, hardware and connectors, meters for electricity, electric distribution and control
panels, among others.
Computers
Computers, image and printing equipment, peripherals and accessories, no breaks, power
stabilizers, commercial automation equipment, among others.

ÁREAS SETORIAIS & TEMÁTICAS
Material Elétrico de Instalação
Interruptores, plugues, tomadas, disjuntores de baixa tensão, fusíveis, reatores, chuveiros, caixas de
derivação e passagem, quadros de distribuição, equipamentos de iluminação, fios, cabos e
agregados, entre outros.
Serviço de Manufatura em Eletrônica
Terceirização do processo de montagem de placas de circuito impresso e de produtos eletrônicos de
consumo, telecomunicações, informática, automação, entre outros.
Telecomunicações
Equipamentos de comutação pública e privada, transmissão e comunicação de dados, força,
acessórios e cabos para telecomunicações, sistemas de telefonia celular, equipamentos de
radiocomunicação e radiodifusão, entre outros.
Utilidades Domésticas Eletroeletrônicas
Eletrodomésticos portáteis, ferramentas elétricas manuais, eletroeletrônica embarcada, entre outros.

TEMÁTICAS
Economia
Jurídica
Marketing
Pequenas e Médias Empresas
Petróleo & Gás
Relações Internacionais
Relações Trabalhistas e Sindicais
Responsabilidade Socioambiental
Tecnologia e Política Industrial

Electrical Installation Material
Switches, plugs, sockets, low voltage circuit breaker, fuses, reactors, showers, by-pass boxes,
junction boxes, distribution panels, lighting equipments, wires, cables and additional
products, among others.
Manufacturing Service involving Electronics
Outsourcing of the assembly process for printed circuit boards and products of the following
segments: electronics, telecommunications, computers, automation, among others.
Telecommunications
Public and private switching equipment, data communication and transmission, specific
power systems, telecommunication accessories and cables, mobile telephone systems,
radio communication and broadcasting equipment, among others.
Electronic Household Appliances
Portable household appliances, manual electric tools, electric and electronic devices for
automotive uses, among others.

THEMATIC SEGMENTS
Economy
Legal
Small and Medium Size Companies
International Relations
Oil & Gas
Labor and Union Relations
Environmental and Social Responsibility
Technology and Industrial Policy
Marketing
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SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO
A qualidade da informação e a agilidade na divulgação dos assuntos é um dos pontos altos da
ABINEE. Para isso utiliza os melhores e mais eficientes meios de comunicação para disseminar os
temas de interesse de suas associadas.
O Site ABINEE é, basicamente, um site de notícias, destacando as manifestações e opiniões da
entidade e seus representantes sobre os mais diversos assuntos do setor. Além disso, o site atualiza,
diariamente, e disponibiliza aos visitantes, os dados do setor e, também, um completo clipping
eletrônico, com notícias que abrangem todas as áreas de atuação do setor eletroeletrônico.
Outra ferramenta importante de divulgação é a Newsletter ABINEE, distribuída para um mailing
composto por associadas, jornalistas e mais um grande número de assinantes espontâneos, com
informações atualizadas sobre atividades da entidade, eventos, parcerias e notícias de interesse do
setor. A ABINEE divulga, também, suas ações através do Twitter, uma ferramenta de extrema
importância pela agilidade e por sua capilaridade.
A Revista ABINEE retrata em suas edições, de forma clara e objetiva, as manifestações da entidade,
seu pensamento, projetos e propostas, eventos, lançamentos e novidades das associadas e uma
série de outros assuntos que visam contribuir para o fortalecimento de sua representatividade e para
o desenvolvimento do setor eletroeletrônico.

COMMUNICATION
SYSTEMS
ABINEE is committed to provide high quality and fast release
of information. The best and most efficient communication
technologies are used to broadcast the relevant issues to
member companies.
ABINEE´s website content carries latest news, highlighting
statements and opinions of the entity and its representatives,
covering various subjects involving the sector. The website is
updated daily, presenting information and a complete
electronic clipping, with news covering each segment of
the electrical and electronic industry.
Another important communication tool is the “ABINEE
Newsletter”, its mailing list containing member companies,
journalists and many subscribers interested in the subject. The
Newsletter, distributed by electronic means, contains
updated information about the entity´s activities, events,
partnerships and news of general interest. ABINEE also
communicates via Twitter, a very important tool, due to its
agility and capillarity.
The “ABINEE Magazine” presents, in a very clear and
objective way, the entity´s and industry thoughts and needs,
its projects, proposals, events, launchings and news
concerning the member companies. It also approaches
subjects which contribute to strengthen its position and the
development of the electrical and electronics industry
sector.

ENDEREÇOS
ADDRESSES

Escritório Central
Head-Office

Avenida Paulista, 1313 - 7º andar
01311-923 - São Paulo - SP
Tel.: 55 11 2175-0000
Fax: 55 11 2175-0090
www.abinee.org.br
abinee@abinee.org.br

Escritório em Brasília

Regional Minas Gerais

Office in Brasília

Minas Gerais Regional Office

SBS, Q. 02, Lt 15, Bl E - Sl 1302
Ed. Prime Business Convenience
70070-100 - Brasília - DF
Tel./Fax: 55 61 3225-2015
abinee@uol.com.br

R. Bernardo Guimarães, 63 - 4º andar
30140-080 - Belo Horizonte - MG
Tel.: 55 31 3225-1100
Fax: 55 31 3225-1350
abinee@fiemg.com.br

Regional Nordeste

Regional Paraná

Northeast Regional Office

Paraná Regional Office

Av. Professor Luís Freire, 700
50740-540 - Recife - PE
Tel.: 55 81 3271-4266
Fax: 55 81 3271-4468
abinee@itep.br

Av. Comendador Franco, 1341
80215-090 - Curitiba - PR
Tel.: 55 41 3362-8596
Fax: 55 41 3363-6724
abinee.pr@terra.com.br

Regional Rio de Janeiro

Regional Rio Grande do Sul

Rio de Janeiro Regional Office

Rio Grande do Sul Regional Office

Av. Nilo Peçanha, 50 - Sala 1616
20020-100 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: 55 21 2533-7179
Fax: 55 21 2532-6537
abineerj@mundivox.com.br

Av. Ipiranga, 6681 - Prédio 96C-116
90619-900 - Porto Alegre - RS
Tel.: 55 51 3384-0020
Fax: 55 51 3384-9837
abinee@via-rs.net
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